
 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

Số: 978/UBND-QLĐT&KT 
Về việc tăng cường công tác 

chống hạn, phòng trừ sâu bệnh 

cho các loại cây trồng sản xuất vụ 

Hè Thu năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Thị xã Kỳ Anh, ngày  02 tháng  7  năm 2020 

     

  Kính gửi: 

                                       - Phòng QLĐT&KT, Văn hóa & Thông tin; 

         - Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh; 

                  - Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã; 

                                       - Trung tâm Văn hóa & Truyền thông;   

                                       - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

   

Vụ hè thu năm 2020, thị xã đã thực hiện gieo cấy 310,4ha/250ha, đạt 

124,16% kế hoạch; hiện nay, lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, sinh trưởng, phát 

triển tốt. Hiện tại, một số diện tích lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước khoảng 5ha tại 

xã Kỳ Hà; dự báo thời gian tới, thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng tiếp 

tục xảy ra, sâu cuốn lá lúa xuất hiện trên các trà lúa. Để chủ động ứng phó với 

diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán và sâu bệnh 

hại gây ra; UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng ban đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Huy động tối đa mọi nguồn lực để tổ chức rà soát nguồn nước tại các hồ, 

đập, sông, suối; tình hình, mức độ hạn hán xảy ra đối với từng loại cây trồng tại 

địa phương, chủ động các phương án, giải pháp chống hạn kịp thời.  

- Tập trung chỉ đạo điều tiết, phân phối nguồn nước và bố trí đủ lực lượng 

cán bộ làm nhiệm vụ dẫn nước, ép nước tưới cho các vùng cuối kênh, vùng cao, 

vùng xa đã thiếu nước và có nguy cơ thiếu nước nhất là đối với vùng sản xuất lúa 

tại thôn Tân Thành - Kỳ Ninh; Bắc Hà, Đông Hà - Kỳ Hà.  

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác 

chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất.  

2. Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã: Phân công cán bộ kỹ thuật 

bám sát địa bàn điều tra dự tính, dự báo về diễn biến tình hình sâu bệnh hại các 

loại cây trồng vụ Hè Thu kịp thời để khuyến cáo cho nhân dân biết; đồng thời 

hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu 

bệnh gây ra, nhất là đối với sâu cuốn lá và bệnh lùn sọc đen Phương Nam. 

3. Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh: phối hợp chặt chẽ với Ủy 

ban nhân dân các xã, phường huy động nhân lực, vật lực, tập trung cấp nước 

chống hạn; tổ chức điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, tránh tranh 



 

 

chấp về nước. Thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương trong 

quá trình tải nước, kịp thời xử lý các sự cố công trình có thể xảy ra, đảm bảo an 

toàn công trình. Tổ chức đắp chặn các trục tiêu, kênh dẫn, khe lạch để trữ nước, 

bơm tát chống hạn. Lắp đặt máy bơm giã chiến, thực hiện phương án chuyển 

nước tạo nguồn từ các hồ chứa để chống hạn. Các đơn vị quản lý cống ngăn mặn, 

giữ ngọt phải thường xuyên kiểm tra độ mặn để có kế hoạch đóng mở cống hợp 

lý đảm bảo phòng, chống xâm nhập mặn; các chủ quản lý trạm bơm sử dụng 

nguồn nước ở những vùng có ảnh hưởng thủy triều phải kiểm tra độ mặn trước 

khi bơm nước vào ruộng. 

4. Phòng Quản lý đô thị và Kinh tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường tập 

trung công tác phòng chống hạn và phòng trừ sâu bệnh hại, phát huy hiệu quả các 

loại thuốc phun phòng trừ sâu bệnh hại. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa & Truyền thông: Phối 

hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về 

công tác phòng chống hạn và diễn biến sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để 

nhân dân biết chủ động trong công tác phòng trừ hiệu quả. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thị xã phối 

hợp chặt chẽ với phòng Quản lý đô thị và Kinh tế, UBND các xã, phường tuyên 

truyền, hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp chống hạn cho cây trồng và 

phòng trừ sâu bệnh. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, các phòng, ban đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Thường trực Thị ủy, HĐND (để b/c);                                                      
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- ỦY ban MTTQ và các đoàn thể thị xã; 
- Lưu: VT./. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
   

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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